
                                       ካብ ነበረንስ እንሄኒ  

                                                            ቀለታ ኪዳነ 

ሃገርና ብሰንኪ ናይ ዶብ ዘይምሕንጻጽ ይኹን እቲ ዘይሕጋዊ ማዕቀብ እናተባህለ ዝዝረበሉ ንሓያሎይ ዓመታት ከምቲ 

ዝግብኣን ዝድለን ትምዕብል ከም ዘየላ ባዕሉ ፕረሲደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ዝገለጾ ጕዳይ ኢዩ። ጕዳይ ዶብ 

ከይትሓንጸጸ እናተባህለ ንሃገርን ህዝብን ዘነባብርን ብሕጊ ዝጥርንፍን ቅዋም ከይትግበር ሓንጊድካ ኣይንቕድሚት 

ኣይንድሕሪት ኣብ ሓደ ጠጠው ኢልካ  ሃገርካ እናዕኖኻን ህዝብኻ እናጥፋእካን ምንባር  ከኣ ብርእይቶይ ነቲ ጸላእትና 

ዝሓንጸጹዎን ዘውጽኡዎን ‘’ኣይሰላም ኣይኵናት’’ ጌርካ ንኤርትራ ምድኻምን ንመንእሰያትና ተስፋ ብምቝራጽ ከም 

ዝስደዱን እታ ሃገር ሓይላ ከም ዝዳኸም ምግባርን  ዝብል ዕላማኦም ንምዕዋት ባዕልና  ንሕግዞም ኣሎና በሃላይ ኢየ። 

ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንተዀይኑ ከኣ እዛ መውዓል ጽምዲ ዘይትኸውን ባዱመ ትብሃል ቦታ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን 

ኣውሪዳቶ ዘላ ጸሊም ታሪኽ እዚ ኢልካ ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኰነን። ኣብ ካልእ ሃገራት ወይ ዓድታት ዋላ ኣብታ 

ጐረቤትና ዝዀነት ኢትዮጵያ ከይተረፈ ህንጻታት ክስራሕን ከታማታት ይሰፍሓን ይምዕብላን ናብራ ህዝበን ይልውጣን 

ኣለዋ።  እታ ምስ ከተማታት ኤውሮጳ ትወዳደር ዝነበረት ከተማና ኣስመራ ግን ሎሚ ምስ መቐለስ ይትረፍ ምስ ሽረ 

ክትወዳደር ዘይትኽእል ዑና ኰይና ምህላዋ ኣሉ ዝበሃል ኣይኰነን። ኣብ ሃገርና ዝስማዕ ዘሎ ከኣ ሰብ ተሰዲዱን ሃገር 

ገዲፉ ጠፊኡን ጥራሕ ዘይኰነ ኣብ ቤት ምኻእ ክንድዚ ገዛ ፈሪሱ ኣብ ጸሎት ክንድዚ ገዛውቲ ብመንግስቲ ፈሪሱ 

ዝብል’ዩ። 

ኣብ ሓደ ሃገር ገዛውቲ ብኣገባብን ብሕግን ብፕላንን ብፍቓድን ክስርሑ ከም ዘለዎም ካብቲ ንምሉእ ዕድመይ ኣብ 

ምምሕዳር ከተማታት ዝሰራሕኩሉን ዝፈልጦን ስለዝዀነ ብዘይ ኣገባብን ብዘይሕግን ዝተሰርሑ ንጥዕና ኮነ ንመልክዕ 

ከምኡ’ውን ንድሕነት ነበርቲ ከተማ ዝጻብኡ ህንጻታት ክፈርሱ ከም ዝግብኦም ዝፈልጦ ጕዳይ ኢዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን 

እታ ከተማ መንግስቲ ዝቆጻጸሮን ዝሕልዎን ምምሕዳር እንድሕሪ ሃልዩዋ ንምንታይ እቶም ገዛውቲ ክሳብ ተሰሪሖም 

ዝውድኡ ተጸኒሑ? እቲ ምስዚ ሎሚ ዘለዎ ኵነታት ቍጠባ ካብ ቍርን ጽሓይን ክድሕንን ከም ሰብ ክነብርን ሓሲቡ 

ተለቂሑን ተለቓቒሑን ዝሰርሖ ገዛ ብሃንደበት ክፈርሶ  ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ኮነ ኣብ ልዕሊ እቲ ስድራ ቤት ዝወርድ ሃስያኸ 

ንምዃኑ እቲ መንግስቲ ይርድኦ ድዩ? ናይ ብሓቂ ኣጋጢሙና ዘሎ ጕዳይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ዝያዳ ዘኽብዶ ከኣ 

ህዝቢ ኤርትራ ብሕግን ስርዓትን ክነብርን ክካየድን ዝደሊ ሰላማውን ትዕግስተኛን እዙዝን ኣማንን ህዝቢ ምዃኑ ኢዩ። 

ግንሲ እንታይ ዓይነት ጸገምዩ ኣጋጢሙና ዘሎ? እንታይ ቀይዲ ኢዩ ሓሊኹና ዘሎ ምምርማርን ምፍላጥን ዘድሊ 

ይመስለኒ።  

ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ዝርኤ ዘሎ ኵነታት ከኣ ከም ጽሓይ ወርሒ ዝደመቐ  ዋላ ክንሓብኦ እንተደለና ክሕባእ ዘይከኣል 

ጸገማት ኢዩ። ስለዚ ከኣ ብርግጽ ለውጢ የድልየና ኣሎ። ሃገርና ንቀበሎ ኣይንቀበሎ  ብወያነ ጅሆ ተታሒዛ  ኣብ ከቢድ 

ሕሱም ቅልውላው መነባብሮ ወዲቕና ምህላውና ከኣ ክንክሕዶ ዝግባእ ኣይመስለንን።  እዚ ኰይኑ እቲ ግን እቲ ንጽበዮ 

ዘሎና ለውጢ በቶም ንውድቀትናን ጥፍኣትናን ዝምነዩን ዝቃለሱን ዘለዉ ጸላእትና ዝህንደስ  ዘይኮነስ ብመደባትናን 

ብጥበብናን ባዕልና ነምጽኦ ዘቤታዊ ለውጢ  ክኸውን ኣለዎ። ዝኣክል ተመክሮን መለበምን ስለዝረኸብና ከኣ  ዋላ እቶም 

ዲሞክራሲ ከነምጽኣልኩም ብማለት  ብፍላይ ከኣ በቶም ንዓለም ብኸመይ ከም ትነብር ንሕና ኢና ንፈልጠላ ዝብሉ 

ዓበይቲ ዝበሃሉ ሃገራት ዝግበር ናይ ህዝቢ ጐስጓስን ናዕብን ዕግርግርን ከይንኣምንን ከይንቕበልን ኣብ ሃገራት ኣዕራብ 

ብፍላይ ከኣ ኣብ ብዓል ዒራቕን ሶርያን ሊብያን ከምኡ’ውን ኣብ  ዩክሬንን ከይተረፈ ኣውሪዶሞ ዘሎ ዕንወትን ዘጋጥም 

ዘሎ ደም ምፍሳስን  ዓቢ ትምህርቲ ኰይኑና ኢዩ።  

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብታ  ‘’ሳልሰይትስ እታ ዘይበጻሕናያ ኤርትራ ኢያ’’  ትብል ዓንቀጸይ ‘’ካብ ዝጸድፉስ ቆንጠጠፈ 

ይሓቝፉ’’ ከም ዝበሃል ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር  ምስቶም ደገፍቲ መንግስቲ ንሰማምዓሉን ንቀራረበሉን ሓንቲ ንዅላትና 

ሓቝፋ ብሕግን ብሰላምን ተነባብረና ሃገር ኣብ ምትካል ክንሰርሕ ኣሎና ምባለይ ዝዝከር ኢዩ። ነዚ ግን ገለ ሰባት ምስቲ 

መንግስቲ ተሰማሚዕና ጽገና ተቐቢልና ትኣዚዝና ክንከይድ ኣሎና ከም ዝበልኩ ተረዲኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ 

ዝረኸቡንን ዘዘራረቡንን ኣለዉ። መልሰይ ከኣ መጀመርያ  እቲ መንግስቲ  እንታይ ኢኹም ኰንኩም? ጽገና ዲኹም 

ደሊኹም? እንታይ ዓይነት ጽገና ኢኹም ትደልዩ? ሕራይ ኣጆኹም ንዑ ንዘራረብ  እሞ ጽገና ክገብረልኩም  ኣይበለን። 

ጽገና ክገብርን ክገድፍን ዝኽእል ከኣ እቲ ስልጣንን ሓይልን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ጥራሕ ኢዩ። ስለዚ ኣነ ብዛዕባ ህዝቢ 

እምበር ብዛዕባ መንግስታዊ ለውጥን ጽገናን ኣይተዛረብኩን።  ክዛረብ እውን ዓቕሚ ኮነ ሓላፍነት የብለይን። ንምዃኑ እቲ 



ነዛ ሃገርና  ቀይዱ ሒዙዋ  ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ወያነ ‘’ኣይሰላም ኣይኵናት’’ ዝብል ፖሊሲ ድዩ? ወይሲ እቲ 

ብማሕበረሰብ ዓለም ተጌሩልና ዝበሃል ዘይሕጋዊ ማዕቀብ ኢዩ? እሞ ነቲ ካብ ዓቕምናን ሓይልናን ንላዕሊ ዝዀነ ኵነታት 

ንምልዋጥስ ከቢዱና ንበል። እቲ ብዓቕምና ንህዝብና ክንገብሮን መነባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽ ክንክተሎን  ንኽእል  ኣብ 

ኢድና ዘሎ ንምትግባርከ መን’ዩ ዓጊትቱና ዘሎ? ነዛ ሃገር እዚኣ እዚ የድልያ፡ እዚ ኣየድልያን ኢሉ ዝውስንከ መንዩ?  

ኣብቲ ጕዳይ ብቐጥታ ንምእታው  ሎሚ ቅነ ብምኽንያት ናይ ፈንቅል ብዓል ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ዕስራን ሓሙሽተን  

ዓመታት ሃገር ናጻ ንምውጻእ ናይ ዝተኻየደ ጀጋኑ ደቂ  ሃገር  ናይ ኵናት ስርሒታትን  ቅያታትን ዝተጐናጸፍናዮ 

ዓወታትን ክንከታተል ቀኒና። ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ንምውጻእ  ዝገበሩዎ ጅግንነት ከኣ  

ንውሉድ ወለዶ ዘዅርዕን ዘሓብንን ኢዩ። እዚ ታሪኽ ጽንዓት ታሪኽ ተወፋይነት ታሪኽ ጅግንነት እዚ ከኣ ነዚ ሓድሽ 

ወለዶ ክፈልጦን ክመሃሮን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ንእግሪ መንገደይ ኣብቲ ዝግለጽ ዝነበረ ታሪኻት ጅግንነት  ግን  ናይ 

ብዙሓት ጀጋኑ ኣስማት ከይተጠቕሰን ከይተዘከረን ከም ዝሓለፈ ኣሉ ዝበሃል ኣይኰነን። ብጣዕሚ ከኣ የሕዝን። ብርእይቶይ 

ከኣ እቶም ትማሊ ጅግንነት ዝፈጸሙ ሰባት ሎሚ ብዝዀነ ይኹን ምስቲ መንግስቲ ብዝፈላለዮም ምኽንያት ታሪኾም 

ክንሓብኦን ክንድምስሶን ግቡእ ኣይኰነን።  ሎሚ እንተትሓብኤ ከኣ ጽባሕ መዓልቱ ሓልዩ በሎኽ ክብል ኢዩ። ምኽንያቱ 

ታሪኽ ብዘይ ሰራሒኡ ታሪኽ ስለዘይከውን። ንምዃኑ ንምንታይ ኣስማት ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ኣይተዘከረን? እቲ ምኽንያት  

‘’ኣንቍር ኣቢልና  ሓቂ ከይንዛረብ’’  ስለ ዘየወጻጽእ ግን ኣብኡ ከሎና እንተገመትናዮ  ክሓይሽ ኢዩ ዝብል ርእይቶ 

ኣሎኒ። ካብኡ ሓሊፉ ከምዚ ናተይ ኣትሓሳሲቡኩም ከም ዝኸውን ስለዝርዳእ ገለ  ክጠቕሶ ዝደሊ ነገራት ኣሎ። ንሱ ከኣ 

እቶም ታሪኽ ዝፈጸሙ ጀጋኑ ደቂ ሃገር እንተ ብእርጋን  እንተ  ብሕማም እንተ ብኻልእ በብሓደ ይሓልፉ ኣለዉ። 

ፕረሲደንት ኢሳያስ ግን ኣብቲ ምስቶም ብናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ዘይኣምኑ ናይ ኢሳት ጋዜጠኛታት ኣምሓራ  

ዝገበሮ ቃል ምሕታት ከም ዝገለጾ ዕድለኛ ኰይኑ ምሉእ ጥዕና ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብእምነተይ ጥዕና ዝህብን 

ዝኸልእን ኣምላኽ ስለዝኰነ ግን ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ጥዕና ኣይቀንእን።። ስለምንታይ ግን ህዝቢ ብጥዕናኻ ሕማቕ እምበር 

ጽቡቕ ከም ዘየሎኻ ዝዛረብ ተባሂሉ ንዝቐረበሉ ካልእ ሕቶ ከኣ ‘’ሰባት ከምኡ ዝኣመሰለ ሕማቕን ዘይኮነን ወረ ዘናፍሱ 

ካብ ጽልኢ ብምብጋስ ኢዩ’’ ዝብል መልሲ ሂቡሉ። እሞ  መልእኽትታተይ ብግቡእ ከም ዝሰምዖን ዝበጽሖን ስለዝኣምን 

ከኣ እስከ ኣነ’ውን ሓንቲ  ሕቶ ክሓቶ።  

ሕቶይ፡ ስለምንታዩ እዚ ትማሊ ከም ሰብ ዘይኰነስ ከም ኣምላኽ ዘምልኸካን ዝሰግደልካን ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ክጸልኣካን 

ክቐብጸካን  ክኢሉ? ዝብል ኢዩ። መልሱ ባዕለይ ክግምቶ እንተዀይነ ከኣ እቶም ዝጸልኡኒ እቶም ውሑዳት ንሃገሮምን 

ንህዝቦምን ከይተረፈ ዝኸሓዱ መሳርሒ ጸላእቲ ዝዀኑ  እምበር ህዝቢ ኤርትራስ ኵሉ ብጣዕሚ ይኣምነንን ይፈትወንን 

ኢዩ ዝብል ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኰነን። ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝኣምን እንተዀይኑ ከኣ እስከ ንሓንቲ መዓልቲ እውን 

ትኹን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ከም ዝብል ክሕተት ይፍቀደሉ እሞ ክንሰምዖ ጥራሕየ ዝብሎ። ብርእይቶይ ህዝቢ ኤርትራ 

ከምቲ ዝተጸበዮ ራህዋን ሰላምን ደቁ ሓቝፉ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ቅሳነትንሲ ይትረፎ ሓደ መራሒ ክብሎ ዝግብኦ 

ጽቡቕ ተስፋ ዝህብን ዘጸናንዕን  ቃላት እውን ካብኡ ሰሚዑ ስለዘይፈልጥ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብታ ሃገር ሓደ ገባርን 

ሓዳግን ዝዀነ ፕረሲዳንት ኢሳያስ ቂምታን ጽልእን ኣሕዲሩ ምህላዉ  ዘጠራጥር ኣይኰነን። እዚ ከኣ ንጊዜ ዝግደፍ 

ኰይኑ ጽባሕ ገለ ለውጢ ናይ ሃገር ምስ ተረኽበ እንታይ ከም ዝብሃል ታሪኽ እውን ብኸመይ ከም ዝግለጽ ክንርእዮን 

ክንሰምዖን ኢና። ለውጢ ከም ዝመጽእ ዘይኣምንን ዘይቅበልን እንተልዩ ግን  ታሪኽ ዘየንብብን ዘይፈልጥን ጥራሕ ኢዩ።  

ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ታሪኽ ብፍላይ ነቲ ዘየርከበሉን ዘይፈልጦን መንእሰይ ንኽፈልጦን ኣሰር ኣቦታቱ ደቂ ኣንስትዮ 

እውን ኣሰር ኣዴታተን ክኽተላን ኵሎም ንሃገረሮምን  ህዝቦምን  ከፍቅሩን ምእንትኦም ክግደሱን  ክሰርሑን እውን ኣዝዩ 

ሓጋዚ ኢዩ። ታሪኽ ግን ነቲ ሕሉፍ  ኵነታትካ መምሃርን ተመክሮን ኰይኑ ንሎሚ ኮነ ንጽባሕ ክትሰርሓሉን ክትኰርዓሉን 

እንተዘይኰይኑ ንባዕሉ ሎሚ እውን ደበኽ ኢሉ መግብን መስተን ምዕባሌን ድራርን ኣይከውንን ኢዩ። ‘’ካብ ነበረንስ 

እኒሔኒ’’ ከም ዝበሃል ከኣ ካብ ትማሊ እዚ ጌርና እዚ ጅግንነት እዚ ፈጺምና ኢልካ ዓረር ምባል  ትማሊ እዚ 

ስለዝገበርና ሎሚ እዚ ምዕባሌ እዚ ከምኡ’ውን እዚ ለውጢ’ዚ ኣምጺእና ክንብል ምቐለለ። ብናይ ትማሊ ክንጅሃርን 

ክንፍክርን ጥራሕ ምንባር ግን ንህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ መንግስቲ እውን ውዒሉ ሓዲሩ መንዓቒኡ ጥራሕ ኢዩ። ምዕባሌ 

ዝበሃል ከኣ ንሰብ  ብታሪኽ ጥራሕ ከተጽምሞ   ዘይኮነ ከም ዜጋ መጠን መሰሉን ክብረቱን መንነቱን ሃገራውነቱን 

ብቕዋምን ብሕግን ንኽነባበር ምስ ትገብሮ ጥራሕ ኢዩ።  

ዓወትን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ 



ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ከኣ ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ 


